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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 28610/13-07-2022 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό της υπ’ αριθ. 13/2022 Τακτικής Συνεδρίασης του  

Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς 

 

Στην Καστοριά και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα Δευτέρα, 11 Ιουλίου 2022 και ώρα 19:00, 

συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ.: 

27743/07-07-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ., που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο 

ανακοινώσεων του Δήμου, αναρτήθηκε στον ιστότοπο του Δήμου και επιδόθηκε με κάθε νόμιμο 

μέσο στους Δημοτικούς Συμβούλους, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα: 

................................................................................................................................................................ 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 41 Δημοτικών 

Συμβούλων ήταν:  

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ/ΠΑΡΟΥΣΕΣ : 22 

1. Μηταλίδης Κίμων – Πρόεδρος Δ.Σ. 

2. Φουλιράς Στυλιανός – Αντιδήμαρχος 

3. Αλεξανδρίδης Νικόλαος 

4. Στυλιάδης Δημήτριος 

5. Τσανούσας Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος 

6. Ρήμος Αθανάσιος – Αντιδήμαρχος 

7. Ζήσης Λάζαρος 

8. Λιάμης Θεόδωρος – Αντιδήμαρχος 

9. Φιλίππου Χρυσούλα – Αντιδήμαρχος 

10. Σαλβαρίνας Ιωάννης – Αντιδήμαρχος 

11. Φούκη - Λιάμη Αλεξάνδρα 

12. Σπύρου Αικατερίνη 

13. Μπότσαρης Βασίλειος 

14. Σαββουλίδου Κυριακή 

15. Λέκκος Χρήστος 

16. Παπαδοπούλου Χρυσοβαλάντου 

17. Δημηρόπουλος Δημήτριος 

18. Ταμήλιας Αλέξανδρος 

19. Ευαγγέλου Αθανάσιος 

20. Παύλου Κωνσταντίνος 

21. Δούφλια Αναστασία 

22. Αθανασίου Αθανάσιος

 

ΑΠΟΝΤΕΣ/ΑΠΟΥΣΕΣ : 19

1. Παπαδόπουλος Τριαντάφυλλος 

2. Λίτσκας Διονύσιος – Αντιδήμαρχος 

3. Τόσκος Πέτρος 

4. Δοκόπουλος Πέτρος – Αντιδήμαρχος 

5. Θεοχάρη - Παπαδάμου Όλγα 

6. Μουρατίδης Χρήστος 

7. Πέλκας Σωκράτης – Αντιδήμαρχος 

8. Κορεντσίδου Εριφίλη   

9. Βασιλειάδης Ευστάθιος 

10. Κύρου Ιωάννα 

11. Δάγγας Παναγιώτης 

12. Γιαννάκης Πέτρος 

13. Μόσχος Γεώργιος 

14. Δουλγέρης Αναστάσιος 

15. Βασιλειάδης Πολυχρόνιος 

16. Ιπποκομίδου Αγγελική 

17. Πετρόπουλος Σταύρος 

18. Τίγκας Γεώργιος 

19. Σαμαράς Κωνσταντίνος  

 

 

Από τους Προέδρους Κοινοτήτων κλήθηκαν, λόγω ύπαρξης θεμάτων στην ημερήσια διάταξη, που 

αφορούν την Κοινότητά τους και ήταν: 

ΠΑΡΟΥΣΑ/ΠΑΡΩΝ οι :  

1. Κουράκλη Χαρίκλεια – Πρόεδρος Συμβουλίου Κοινότητας Καστοριάς 

2. Σπαθόπουλος Παύλος – Πρόεδρος Κοινότητας Αυγής 
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ΑΠΟΝΤΕΣ οι : 

1. Πανταζής Κωνσταντίνος – Πρόεδρος Συμβουλίου Κοινότητας Μανιάκων 

2. Παρασκευόπουλος Δημήτριος – Πρόεδρος Συμβουλίου Κοινότητας Μεσοποταμίας 

3. Πετρίδης Χρήστος – Πρόεδρος Συμβουλίου Κοινότητας Λεύκης 

4. Ιασωνίδης Νικόλαος – Πρόεδρος Συμβουλίου Κοινότητας Δισπηλιού 

 

ΠΑΡΩΝ ο Δήμαρχος Καστοριάς κ. Ιωάννης Κορεντσίδης. 

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Νεράντζα Κατσιαμάκη, υπάλληλος του Δήμου Καστοριάς, για 

την τήρηση των πρακτικών. 

 

Ο Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε 

ως εξής τα θέματα της ημερησίας διάταξης: 

 

ΘΕΜΑ 7ο : «Λήψη Απόφασης :  

α) για την επανέγκριση ίδρυσης της θρησκευτικής εμποροπανήγυρης (εορτή 

Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου) της Κοινότητας Μεσοποταμίας και  

β) για την τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας της εν λόγω βραχυχρόνιας 

αγοράς και την εναρμόνισή του με τις διατάξεις του νέου Ν.4849/2021 για το 

υπαίθριο εμπόριο» (Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 20/2018 απόφασης Δημοτικού 

Συμβουλίου). 

 

Αριθμός Απόφασης : 128/22 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερησίας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του 

ΔΣ την υπ’ αριθ. 32/2022 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με την οποία, η 

Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη: 

1. Το Άρθρο 73 παρ.1β του N.3852/10 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α'): Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης. / Επιτροπή 

Ποιότητας Ζωής – Αρμοδιότητες, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 94 του Ν. 4685/20 (ΦΕΚ 

92/07.05.2020 τεύχος Α'), αντικαταστάθηκε από την παρ. 3 του άρθρου 40 του Ν. 4735/20 (ΦΕΚ 

197/12.10.2020 τεύχος Α'), 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 33 έως 42 του Ν.4849/2021 (Υποκεφάλαιο Γ του Κεφαλαίου Γ' του 

Μέρους Α' του Ν.4849/21(ΦΕΚ-207-05.11.2021-τεύχος-Α) «Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός 

του ρυθμιστικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας του υπαίθριου εμπορίου, ρυθμίσεις για 

την άσκηση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και την απλούστευση πλαισίου δραστηριοτήτων 

στην εκπαίδευση, βελτιώσεις στην επιμελητηριακή νομοθεσία, άλλες διατάξεις του Υπουργείου 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων και λοιπές επείγουσες διατάξεις», 

3. Ειδικότερα το άρθρο 35 και τις παρ. 2 και 3  του άρθρου 25 του Ν.4849/2021 περί διαδικασιών 

και ενεργειών σύνταξης Κανονισμών λειτουργίας βραχυχρόνιων αγορών, 

4. Τον Ο.Ε.Υ του Δήμου Καστοριάς (ΦΕΚ 2583/07.11.2011/ τεύχος Β’) όπως ισχύει, 

5. Την υπ’ αριθ. 20/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία εγκρίθηκε ο Κανονισμός 

Λειτουργίας της θρησκευτικής εμποροπανήγυρης της Κοινότητας Μεσοποταμίας του Δήμου 

Καστοριάς, 

6. Την ανάγκη εναρμόνισης-τροποποίησης των κανονισμών λειτουργίας των βραχυχρόνιων 

αγορών βάσει των μεταβατικών διατάξεων της παρ.9α του άρθρου 66 του Ν.4849/2021 (ΦΕΚ-

207-05.11.2021-τεύχος-Α) όπου αναφέρεται ότι «…Λοιπές βραχυχρόνιες αγορές οφείλουν να 
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εναρμονίσουν τον Κανονισμό Λειτουργίας τους εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του 

παρόντος», 

7. Την υπ’ αριθ. 11/2022 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Μεσοποταμίας, με την οποία 

γνωμοδοτεί θετικά στο θέμα της παρούσας εισήγησης και 

8. Το τοπογραφικό διάγραμμα της βραχυχρόνιας αγοράς, που θεωρήθηκε από την Τεχνική 

Υπηρεσία του Δήμου Καστοριάς και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης, 

9. Την υπ’ αριθ. πρωτ.: 22793/07-06-2022 εισήγηση της Δ/νσης Τοπικής, Οικονομικής Ανάπτυξης, 

αναφορικά με το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης 

εισηγείται 

α) Την επανέγκριση ίδρυσης της βραχυχρόνιας αγοράς της θρησκευτικής εμποροπανήγυρης της 

Κοινότητας Μεσοποταμίας του Δήμου Καστοριάς και 

β) την εναρμόνιση - τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας της θρησκευτικής εμποροπανήγυρης 

Μεσοποταμίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4849/2021. 

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το ΔΣ να αποφασίσει σχετικά. 

Το ΔΣ έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του ΔΚΚ, το 

Ν.4849/2021 και όλα τα ανωτέρω 

αποφασίζει  ομόφωνα  

 

Α) Εγκρίνει την επανίδρυση της βραχυχρόνιας αγοράς της θρησκευτικής εμποροπανήγυρης της 

Κοινότητας Μεσοποταμίας του Δήμου Καστοριάς και 

Β) Εναρμονίζει - τροποποιεί τον Κανονισμό Λειτουργίας της θρησκευτικής εμποροπανήγυρης 

Μεσοποταμίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4849/2021, ο οποίος διαμορφώνεται ως εξής: 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 

 

Άρθρο 1 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 

Ο παρών κανονισμός ρυθμίζει: 

1) Τις προϋποθέσεις λειτουργίας και την οργάνωση της Θρησκευτικής Εμποροπανήγυρης 

Μεσοποταμίας, η οποία διεξάγεται ενόψει της εορτής των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου 

στην Κοινότητα Μεσοποταμίας. 

2) Τους κανόνες αισθητικής, καθαριότητας, υγιεινής και τάξης στο χώρο. 

 

Άρθρο 2 

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Ο παρών Κανονισμός εκδίδεται βάσει: 

α) Νόμων, Π.Δ και εγκυκλίων που αφορούν την ίδρυση και λειτουργία εμποροπανηγύρεων όπως 

τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα και συγκεκριμένα: 

1) Των άρθρων 75 και 79 του Ν.3436/2006 Δ.Κ.Κ. 
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2) Των άρθρων 83, 83Α, 84 και 94 του Ν.3852/10. 

3) Του Ν.4849/2021 (ΦΕΚ-207-05.11.2021-τεύχος-Α) «Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός του 

ρυθμιστικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας του υπαίθριου εμπορίου, ρυθμίσεις για την 

άσκηση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και την απλούστευση πλαισίου δραστηριοτήτων στην 

εκπαίδευση, βελτιώσεις στην επιμελητηριακή νομοθεσία, άλλες διατάξεις του Υπουργείου 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων και λοιπές επείγουσες διατάξεις». Και ειδικότερα τα άρθρα 33 έως 

42 του Υποκεφαλαίου Γ του Κεφαλαίου Γ' του Μέρους Α' του Ν.4849/21. 

4) Των σχετικών με τον παραπάνω νόμο μεταβατικών και εξουσιοδοτικών διατάξεων των άρθρων 

66 και 67. 

5) Τις ισχύουσες κάθε φορά υγειονομικές διατάξεις. 

6) Κάθε ΚΥΑ και ΥΑ που εκδίδονται επί των προαναφερόμενων διατάξεων, ή διευκρινιστικών 

σχετικών εγκυκλίων. 

7) Κάθε άλλης διάταξης που αναφέρεται στον παρόντα κανονισμό. 

 

Άρθρο 3 

ΓΕΝΙΚΑ 

Η Θρησκευτική Εμποροπανήγυρη θα διαρκεί 5 (πέντε) συναπτές ημέρες, η ημερολογιακή διάρκεια 

των οποίων θα καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έπειτα από εισήγηση του 

αρμόδιου Αντιδημάρχου, λαμβάνοντας υπόψη την ημερομηνία εορτασμού των Αποστόλων Πέτρου 

και Παύλου. 

Θα διεξάγεται στην περιοχή "Μπάρα" στην Κοινότητα Μεσοποταμίας και θα καταλαμβάνει χώρο 

έκτασης περίπου 7 στρεμμάτων, όπως απεικονίζεται στο τοπογραφικό διάγραμμα που θεωρήθηκε 

από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Καστοριάς και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 

απόφασης αυτής. 

Το ωράριο λειτουργίας της αγοράς θα ξεκινάει στις 07:00 και θα λήγει στις 24:00. 

Στο παραπάνω ημερήσιο ωράριο λειτουργίας περιλαμβάνεται ο απαραίτητος χρόνος εγκατάστασης 

κατά την πρώτη μέρα έναρξης της αγοράς. Κατά την τελευταία ημέρα μετά το πέρας του χρόνου 

διεξαγωγής οι δραστηριοποιούμενοι πωλητές έχουν περιθώριο 2 (δύο) ωρών για απεγκατάσταση. 

Υπεύθυνος για τη διοργάνωση, τον καθορισμό των όρων συμμετοχής των συμμετεχόντων, τη 

χορήγηση των σχετικών εγκρίσεων συμμετοχής των διαφόρων φυσικών ή νομικών προσώπων σε 

αυτήν, το συντονισμό της διενέργειας εκδηλώσεων στο χώρο κατά το χρόνο λειτουργίας της και την 

εν γένει καλή λειτουργία και διεξαγωγή της, είναι ο Δήμος Καστοριάς, δια της Διεύθυνσης Τοπικής 

Οικονομικής Ανάπτυξης - Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων, ο 

αρμόδιος Αντιδήμαρχος, η Επιτροπή διαχείρισης της Αγοράς και οι εμπλεκόμενες κατά αρμοδιότητα 

υπηρεσίες του Δήμου δια των Διευθύνσεών τους 

 

Άρθρο 4 

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣ 

ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ 

1. Τα είδη που επιτρέπεται να πωλούνται είναι: 

Άνθη, φυτά, μεταποιημένα αγροτικά προϊόντα, ασημικά και Faux Bijoux (Φο Μπιζού), βιβλία, 

μικροεργαλεία, είδη λαϊκής τέχνης, είδη κηπουρικής, είδη δώρων και διακόσμησης, είδη οικιακής 

χρήσης – υαλικά, καλλυντικά, λευκά είδη – είδη προικός, εκκλησιαστικά είδη, δερμάτινα και 

γούνινα είδη, είδη ένδυσης–υπόδησης, αξεσουάρ ένδυσης, παιδικά παιχνίδια, παραδοσιακά 

προϊόντα, νωπά και αποξηραμένα φρούτα, ξηροί καρποί, παραδοσιακά γλυκά, παγωτά, ποπ κορν, 

μαλλί γριάς και λουκουμάδες, ποτά, καφές, παρασκευοποιημένα τρόφιμα ψησταριάς (σουβλάκια 

–λουκάνικα – σάντουιτς - πατάτες κ.λπ.), εμπορεύματα που παρέχονται από κινητή καντίνα, 

παροχήπρόχειρων γευμάτων στους διερχόμενους που παρασκευάζονται επί τόπου εντός 
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αυτοκινούμενων ή ρυμουλκούμενων οχημάτων (καντίνες) που σταθμεύουν σε συγκεκριμένη θέση 

και για χρόνο ίσο προς τη ληφθείσα άδεια. 

2. Η διάθεση ειδών και η παροχή υπηρεσιών στις βραχυχρόνιες αγορές των άρθρων 33 έως 42 του ν. 

4849/2021 (Α’ 207) διέπεται υποχρεωτικά, κατά περίπτωση, από τους εξής όρους: 

α) Τα πωλούμενα τρόφιμα πρέπει να πληρούν τους όρους ποιότητας, υγιεινής και ασφάλειας της 

υπουργικής απόφασης που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 1 του άρθρου 67 του ν. 

4849/2021 (ΚΥΑ 18982/22.02.2022 (ΦΕΚ 925/01.03.2022 τεύχος Β') ή όποιας νεότερης διάταξης 

ή απόφασης την τροποποιήσει ή την αντικαταστήσει ή όποιας γενικότερα σχετικής διάταξης 

ισχύει κάθε φορά. 

β) Τα πωλούμενα βιομηχανικά είδη πρέπει να τηρούν τις προδιαγραφές ασφαλείας και η διάθεσή 

τους να γίνεται, σύμφωνα με όσα προβλέπονται από την υπ’ αρ. 91354/30-07-2017 απόφαση του 

Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας 

Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» (Β’ 2983), και, ή όποια άλλη 

διάταξη ισχύει. 

γ) Οι παρεχόμενες υπηρεσίες πληρούν τους όρους ποιότητας, υγιεινής και ασφάλειας της 

εκάστοτε ισχύουσας, για κάθε είδος υπηρεσίας, ειδικής νομοθεσίας. 

3. Επιτρέπεται η διεξαγωγή δραστηριοτήτων ψυχαγωγικών παιχνιδιών Λούνα Παρκ με άδεια 

προσωρινής εγκατάστασης και λειτουργίας μέσω των διαδικασιών και των απαιτούμενων 

δικαιολογητικών που προβλέπουν οι ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις, σε χώρο έκτασης 898 τ.μ 

που απεικονίζεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα της αγοράς. 

 

Άρθρο 5 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 

Σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.4849/2021 «Πωλητές που δραστηριοποιούνται σε βραχυχρόνιες 

αγορές - Διαδικασία απόδοσης θέσεων πωλητών σε βραχυχρόνιες αγορές» : 

1. Στις βραχυχρόνιες αγορές μπορούν να δραστηριοποιούνται ως πωλητές, φυσικά και νομικά 

πρόσωπα, κάτοχοι: 

α) βεβαίωσης δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας στις βραχυχρόνιες αγορές, 

β) άδειας παραγωγού πωλητή και επαγγελματία πωλητή που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές 

αγορές, 

γ) άδειας δραστηριοποίησης στο στάσιμο ή στο πλανόδιο εμπόριο, 

δ) άδειας χειροτέχνη - καλλιτέχνη. 

2. Κάθε πωλητής της παρ. 1 δεν μπορεί να κατέχει περισσότερες από 1 (μία) θέσεις σε κάθε 

βραχυχρόνια αγορά. 

3. Για την απόδοση θέσεων πωλητών σε βραχυχρόνια αγορά εκδίδεται από τον οικείο φορέα 

λειτουργίας προκήρυξη εκτός από την περίπτωση της αγοράς ρακοσυλλεκτών. Οι θέσεις αποδίδονται 

στις κατηγορίες των πωλητών της παρ. 1 με την ακόλουθη ποσόστωση: 

α) το 75% (εβδομήντα πέντε τοις εκατό) των θέσεων στους κατόχους βεβαίωσης 

δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας στις βραχυχρόνιες αγορές, 

β) το 10% (δέκα τοις εκατό) των θέσεων στους κατόχους άδειας παραγωγού πωλητή και 

επαγγελματία πωλητή που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές, 

γ) το 10% (δέκα τοις εκατό) των θέσεων στους κατόχους άδειας δραστηριοποίησης στο στάσιμο 

ή στο πλανόδιο εμπόριο και 

δ) το 5% (πέντε τοις εκατό) των θέσεων στους κατόχους άδειας χειροτέχνη - καλλιτέχνη. 

4. Για την απόδοση της θέσης οι υποψήφιοι πωλητές υποβάλλουν τη βεβαίωση δραστηριοποίησης ή 

την άδεια που κατέχουν ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκουν, καταθέτοντας τα 

απαραίτητα δικαιολογητικά που ορίζει ο Ν.4849/2021 και οι υπουργικές αποφάσεις που έχουν 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-67-%ce%b5%ce%be%ce%bf%cf%85%cf%83%ce%b9%ce%bf%ce%b4%ce%bf%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%84%ce%ac%ce%be%ce%b5%ce%b9%cf%82/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-67-%ce%b5%ce%be%ce%bf%cf%85%cf%83%ce%b9%ce%bf%ce%b4%ce%bf%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%84%ce%ac%ce%be%ce%b5%ce%b9%cf%82/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%b1%cf%80%cf%8c%cf%86%ce%b1%cf%83%ce%b7-%cf%85%cf%80-%ce%b1%ce%bd%ce%ac%cf%80%cf%84%cf%85%ce%be%ce%b7%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%bd%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%b9-57/
ΑΔΑ: 9ΡΧΔΩΕΥ-ΟΦΞ
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εκδοθεί από τις εξουσιοδοτικές του διατάξεις, καθώς και από οποιαδήποτε άλλη σχετική διάταξη. 

5. Η τοποθέτηση γίνεται από τον φορέα λειτουργίας της αγοράς, ακολουθώντας τις διαδικασίες 

συγκέντρωσης των αιτήσεων συμμετοχής, της αξιολόγησης αυτών μετά των κατατιθέμενων 

δικαιολογητικών που τις συνοδεύουν. 

-  Τα απαραίτητα δικαιολογητικά α) για την έκδοση της ετήσιας βεβαίωσης δραστηριοποίησης σε 

βραχυχρόνιες αγορές  και β) για την έγκριση συμμετοχής θα αναγράφονται στην αίτηση 

συμμετοχής-υπεύθυνη δήλωση την οποία και θα συνοδεύουν κατά την υποβολή της, αλλά θα 

αναφέρονται και αναλυτικά στην πρόσκληση συμμετοχής. 

-  Πριν από την ημερομηνία έναρξης της βραχυχρόνιας αγοράς, βάσει του οριστικού καταλόγου 

κατόχων θέσεων που προκύπτει μετά από τη διαδικασία απόδοσης θέσεων μέσω έκδοσης 

προκήρυξης, εκδίδεται από τον φορέα λειτουργίας απόφαση έγκρισης συμμετοχής στην αγορά, η 

οποία αναρτάται στο Ο.Π.Σ.Π.Α., στην ιστοσελίδα και σε πίνακα ανακοινώσεων του φορέα 

λειτουργίας με μέριμνα του τελευταίου. 

Οι επιλεγέντες καταβάλλουν τα αναλογούντα τέλη προκειμένου να εκδοθεί η προαναφερόμενη 

έγκριση συμμετοχής.  

6. Oι σχετικές εγκρίσεις συμμετοχής χορηγούνται ύστερα από κλήρωση κατά κατηγορία πωλητών 

μεταξύ των ενδιαφερομένων, εφόσον κάθε φορά απαιτείται (εάν ο αριθμός των αιτούντων ξεπερνά 

τον καθορισμένο αριθμό θέσεων ανά είδος άδειας δραστηριοποίησης). 

Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτούντων συμμετοχής δεν ξεπερνά τον καθορισμένο αριθμό που 

προκύπτει από την προαναφερόμενη ποσόστωση της παρ.3 επί του συνολικού αριθμού των θέσεων 

της αγοράς ανά κατηγορία πωλητών, και δεδομένου ότι η επιτυχία της βραχυχρόνιας αγοράς είναι 

συνάρτηση της μέγιστης παρουσίας πωλητών, και επισκεπτών συνακόλουθα, θα δίνεται δια 

γνωμοδότησης της Επιτροπής Διαχείρισης της αγοράς η δυνατότητα να τοποθετούνται έως της 

κάλυψης των ποσοστών ανά κατηγορία πωλητών, πλεονάζοντες αιτούντες πωλητές άλλων 

κατηγοριών. 

7. Σε περίπτωση, μετά τα παραπάνω, ύπαρξης αδιάθετων χώρων σε παρακείμενες θέσεις 

εγκεκριμένων συμμετεχόντων, δύναται κατόπιν αίτησής τους να τους διατίθενται αυτοί οι χώροι 

πληρώνοντας το αντίστοιχο αντίτιμο. Ο κατά τα παραπάνω καταλαμβανόμενος αδιαίρετος χώρος θα 

λογίζεται ως μία θέση δραστηριοποίησης. 

8. Η παραλαβή αιτήσεων συμμετοχής για το Λούνα Παρκ καθώς και η σχετική διαδικασία 

αδειοδότησης θα γίνεται από το Τμήμα Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων 

του Δήμου. Μετά την έγκριση συμμετοχής και πριν την παραλαβή της άδειας προσωρινής 

εγκατάστασης και λειτουργίας θα προσκομίζεται απόδειξη πληρωμής του τέλους χρήσης 

κοινόχρηστου χώρου. 

Ως δικαιολογητικό για την έκδοση της παραπάνω άδειας απαιτείται η απόφαση εκμίσθωσης του 

κοινόχρηστου χώρου που απεικονίζεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα της αγοράς. Η 

διαδικασία κατάληψης κοινόχρηστου χώρου διενεργείται από τη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών δια 

μέσου του αρμοδίου τμήματος και με τις ισχύουσες διατάξεις κάθε φορά περί εκμίσθωσης χώρων 

μέσω διαδικασίας δημοπράτησης ή και απευθείας ανάθεσης. 

9. Οι συμμετέχοντες δεν πρέπει να έχουν οικονομικές εκκρεμότητες με το Δήμο σύμφωνα με όσα 

αναφέρονται στο άρθρο 285 του ν. 3463/2006. 

10. Οι άδειες είναι προσωποπαγείς και δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση, εισφορά, η εκμίσθωση και η 

παραχώρηση κατά χρήση των αδειών του άρθρου αυτού, καθώς και η άσκηση των δικαιωμάτων που 

απορρέουν από αυτές, από οποιονδήποτε τρίτο. Σε περίπτωση διαπίστωσης υπενοικίασης της θέσεως 

σε άλλο πρόσωπο θα επιβάλλεται πρόστιμο και στους δύο, σύμφωνα με το άρθρο 9 του παρόντος 

κανονισμού. 
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11. Οι κάτοχοι βεβαίωσης δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας στις βραχυχρόνιες αγορές 

επιτρέπεται να δραστηριοποιούνται ταυτόχρονα σε περισσότερες από μία (1) βραχυχρόνιες αγορές, 

μέσω αναπλήρωσης ή πρόσληψης υπαλλήλων, σύμφωνα με το με άρθρο 22 του Ν.4849/2021. 

12. Η έκδοση και η παραλαβή από τον ενδιαφερόμενο της σχετικής έγκρισης του Δήμου για χρήση 

και εγκατάστασή του στο χώρο διεξαγωγής, παρέχει το δικαίωμα χρήσης του χώρου κατά το 

διάστημα λειτουργίας του. Κατά συνέπεια η οποιαδήποτε εγκατάσταση ή χρήση του χώρου πριν την 

έκδοση και παραλαβή από τον ενδιαφερόμενο της σχετικής αδείας ή η χρήση του χώρου μετά τη 

λήξη της αδείας θεωρείται αυθαίρετη, συνιστά παράνομη κατάληψη κοινοχρήστου χώρου και 

υπόκειται στις κυρώσεις που προβλέπει ο Νόμος. 

 

Άρθρο 6 

ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ 

1. Το καταβαλλόμενο τέλος θα καθορίζεται ετησίως από τα αρμόδια κατά το νόμο συλλογικά όργανα 

του Δήμου έπειτα από εισήγηση του αρμόδιου αντιδημάρχου. 

2. Οι πωλητές στους οποίους αποδίδονται οι θέσεις δραστηριοποίησης στη βραχυχρόνια αγορά 

καταβάλλουν το τέλος θέσης, όπως ορίζεται στην οικεία προκήρυξη θέσεων. 

3. Αν ο αιτών τη συμμετοχή, υπαναχωρήσει ή δε συμμετάσχει, το τυχόν καταβληθέν τέλος χρήσης 

εκπίπτει υπέρ του Δήμου ως εύλογη και δίκαιη ποινική ρήτρα. 

4. Το τέλος κατάληψης κοινόχρηστου χώρου καταβάλλεται πριν την έκδοση προσωρινή άδειας 

λειτουργίας και εγκατάστασης ψυχαγωγικών παιχνιδιών (Λούνα Παρκ). 

 

Άρθρο 7 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 

Με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων της χωροταξικής και πολεοδομικής νομοθεσίας, η 

κατασκευή και τοποθέτηση στους χώρους λειτουργίας υπαίθριας οργανωμένης αγοράς προσωρινών 

στεγάστρων ή σκιάστρων ανοιχτού τύπου, ανεξάρτητα από το υλικό κατασκευής τους ή τον τρόπο 

στήριξής τους στο έδαφος, δεν αναιρεί τον υπαίθριο χαρακτήρα της. Για τη λειτουργία υπαίθριας 

αγοράς, οι ανωτέρω κατασκευές εγκαθίστανται από τον αρμόδιο φορέα λειτουργίας, ύστερα από 

έγκριση της αρμόδιας τεχνικής υπηρεσίας του σχετικά με την ασφάλεια χρήσης και τη στατική 

επάρκεια των κατασκευών. (άρθρο 25 παρ.5 Ν.4849/21) 

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου επίσης είναι υπεύθυνη για τη χάραξη-διαγράμμιση και αρίθμηση 

των θέσεων επί των παραχωρούμενων κοινόχρηστων χώρων (πεζοδρομίων ή και τμήματος του 

οδοστρώματος) για την εμποροπανήγυρη, σύμφωνα με το τοπογραφικό διάγραμμα του εγκεκριμένου 

Κανονισμού, φροντίζοντας πριν την έναρξη της για τη συντήρηση και ευκρίνεια της διαγράμμισης 

και αρίθμησης.  

Η ανωτέρω υπηρεσία μεριμνά για την τοποθέτηση προειδοποιητικών κώνων, ταινιών ασφαλείας ή 

και κάθε άλλου σχετικού μέσου που κρίνεται απαραίτητο για την ασφάλεια των επισκεπτών και των 

συμμετεχόντων, για την αποφυγή ατυχημάτων και την αποφυγή κάθε συγκοινωνιακής παρακώλυσης. 

Οι προς διάθεση χώροι-όπως φαίνεται και στο συνημμένο τοποδιάγραμμα-είναι: 

58 (Πενήντα οκτώ) θέσεις διαστάσεων 6 x 3,5μ. από τις οποίες: 

➢ 3 (Τρεις) για πώληση ανθέων–φυτών και μεταποιημένων αγροτικών  προϊόντων 

➢ 1 (Μία) για πώληση δερμάτινων και γούνινων προϊόντων 

➢ 1 (Μία) για πώληση ειδών κηπουρικής 

➢ 1 (Μία) για πώληση μικροεργαλείων 

➢ 1 (Μία) για πώληση ειδών λαϊκής τέχνης 

➢ 1 (Μία) για πώληση παγωτού 

➢ 1 (Μία) για πώληση ξηρών καρπών, νωπών και αποξηραμένων φρούτων 

ΑΔΑ: 9ΡΧΔΩΕΥ-ΟΦΞ



8  

➢ 1 (Μία) για πώληση παραδοσιακών προϊόντων και γλυκών 

➢ 1 (Μία) για πώληση εκκλησιαστικών ειδών 

➢ 47 (Σαράντα επτά) για λοιπά βιομηχανικά είδη 

• 4 (Τέσσερις) θέσεις για πώληση λουκουμάδων-χαλβάδων διαστάσεων 6 Χ 1,5 μ. 

• 6 (Έξι) θέσεις για επιχειρήσεις εστίασης έκτασης 150 τ.μ. έκαστη περίπου, 

• 2 (Δύο) θέσεις για καντίνες διαστάσεων 7 Χ 4μ. 

Χώρος έκτασης 898 τ.μ. για άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας ψυχαγωγικών παιχνιδιών 

(λούνα πάρκ κ.α.) κατά το άρθρο 4Β. 

Σε περίπτωση μη κάλυψης των ανωτέρω θέσεων, οι κενές θέσεις θα καλύπτονται ανάλογα με τη 

ζήτηση και ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαχείρισης με την διαδικασία της κληρώσεως. 

Το μέγιστο επιτρεπτό μήκος της πρόσοψης των πάγκων δεν μπορεί να ξεπερνά το ορισμένο από τον 

κανονισμό μήκος της θέσης που αποδόθηκε στον πωλητή κατά το άρθρο 5 παρ.7. 

Απαγορεύεται κάθε είδους διαφήμιση επί των εκθετηρίων.  

Δεν επιτρέπεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων από καντίνες. 

 

Άρθρο 8 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται: 

1. Να διατηρούν το χώρο καθαρό καθ' όλη την διάρκειά της αγοράς, προβαίνοντας στη συλλογή των 

απορριμμάτων σε σακούλες απορριμμάτων, προκειμένου η υπηρεσία του Δήμου μας να προβαίνει 

στην αποκομιδή των απορριμμάτων. 

2. Να κάνουν χρήση αποκλειστικά του χώρου που βρίσκεται εντός των ορίων της εγκεκριμένης θέσης 

δραστηριοποίησης τους. Σε περίπτωση επέκτασης ή και δραστηριοποίηση εκτός αυτής 

επιβάλλονται οι προβλεπόμενες ποινές του άρθρου 62 του Ν.4849/2021. 

3. Οι ίδιοι οι επαγγελματίες είναι υπεύθυνοι για τη φύλαξη του χώρου τους και των εμπορευμάτων 

τους καθ’ όλη τη διάρκεια της Αγοράς και τις ώρες που δεν λειτουργεί. 

 

Άρθρο 9 

ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

1. Για παραβάσεις του παρόντος κανονισμού  μπορεί να επιβάλλεται από τα αρμόδια όργανα του 

Δήμου χρηματικό πρόστιμο που ανάλογα τη βαρύτητά του θα κυμαίνεται έως και το δεκαπλάσιο του 

καθορισμένου κάθε φορά τέλους χρήσης της θέσης του παραβάτη πωλητή. 

2. Παρέχεται στο Δήμο επιπλέον το δικαίωμα: 

α. να αποκλείει τον παραβάτη από το δικαίωμα συμμετοχής για μία ή περισσότερες χρονιές, 

β. να διακόπτει την εν γένει λειτουργία του μισθίου, να κηρύσσει έκπτωτο το μισθωτή και να 

διαθέτει κατά τη βούλησή του το χώρο και γενικά να λαμβάνει κάθε νόμιμο μέτρο προκειμένου 

να διασφαλιστούν τα δημοτικά συμφέροντα. 

3. Για τις παραβάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 62 του Ν.4849/2021 επιβάλλονται οι αντίστοιχα 

αναφερόμενες κυρώσεις και τα διοικητικά πρόστιμα σε αυτό, με τις προβλεπόμενες διαδικασίες των 

άρθρων 63 και 65. 

Επιπλέον σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν.4849/2021 περί ποινικών κυρώσεων, όποιος χωρίς άδεια 

ασκεί εμπορική δραστηριότητα βιομηχανικών - βιοτεχνικών μη εδώδιμων προϊόντων τιμωρείται με 

φυλάκιση έως δύο (2) ετών. 
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4. Η επιβολή των κυρώσεων του άρθρου 62 του Ν.4849/2021 δεν αποκλείει την επιβολή κυρώσεων 

περί παραβάσεων της φορολογικής νομοθεσίας που προβλέπονται από τον ν. 4174/2013 (Α’ 170). 

5. Οι κυρώσεις που επιβάλλονται δυνάμει του παρόντος δεν θίγουν ειδικότερα διοικητικά πρόστιμα 

που επιβάλλονται από τα αρμόδια όργανα για παραβάσεις των κανόνων εμπορίας και διακίνησης 

προϊόντων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία ή ειδικότερα μέτρα και κυρώσεις που επιβάλλονται 

από την κείμενη νομοθεσία περί αντιμετώπισης παραεμπορίου, φοροδιαφυγής, ασφάλειας τροφίμων, 

θεμάτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων όπως και της νομοθεσίας αρμοδιότητας 

των Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.  

 

Άρθρο 10 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

1. Απαγορεύεται αυστηρά η εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση του χώρου από τους δικαιούχους, σε τρίτο 

ή η χρησιμοποίησή του για κάθε άλλο σκοπό, εκτός αυτού για τον οποίο διατίθεται ο χώρος. Σε 

περίπτωση που διαπιστωθεί από τα στοιχεία Ταμειακής Μηχανής ή από οποιοδήποτε άλλο 

στοιχείο εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση χώρου θα επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 9. 

2. Ο πωλητής που αιτείται συμμετοχή στην παρούσα αγορά μπορεί να ανακαλέσει την αίτηση του 

χωρίς συνέπειες μέχρι και την οριζόμενη ημερομηνία κλήρωσης και διάθεσης των θέσεων. Σε 

περίπτωση που δεν υπάρχουν λόγοι ανωτέρας βίας που αποδεικνύονται και δεν παρουσιαστεί στην 

κλήρωση υπόκειται στις συνέπειες του άρθρου 9 παρ.2. 

3. Η συμμετοχή στην παρούσα αγορά συνεπάγεται και ρητή, πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων 

των όρων του παρόντος Κανονισμού. 

4. Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην παρούσα αγορά, μπορούν να 

προμηθευτούν εγκαίρως την αντίστοιχη Κανονιστική Απόφαση του Δήμου Καστοριάς από το 

αρμόδιο Τμήμα αλλά και από την ιστοσελίδα του Δήμου. 

5. Ο Δήμος υποχρεούται να παρέχει πλήρεις και σύμφωνα με τις προδιαγραφές ασφαλείας 

ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Οι εντός του κάθε εκθεσιακού χώρου εγκαταστάσεις είναι ευθύνη 

των εκθετών που όμως πρέπει να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των τεχνικών του Δήμου. 

6. Ο Δήμος θα φροντίζει για την καθαριότητα του χώρου κατά της διάρκεια και μετά το πέρας της 

εμποροπανήγυρης. 

7. Ο Δήμος θα λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή κάθε συγκοινωνιακής 

παρακώλυσης σε συνεργασία με τις Αστυνομικές Αρχές. 

8. Ο Δήμος δε φέρει καμία ευθύνη για την φύλαξη εμπορευμάτων ή προϊόντων που θα 

εγκαταστήσουν οι συμμετέχοντες στην εμποροπανήγυρη στο χώρο που θα τους διατεθεί. Η 

ευθύνη για τη φύλαξη εμπορευμάτων ή προϊόντων βαρύνει αποκλειστικά τους ίδιους. 

9. Ο Δήμος δε φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση ατυχήματος συμμετεχόντων εργαζομένων ή 

επισκεπτών, ή σε περίπτωση που προκληθεί πυρκαγιά στο χώρο της εμποροπανήγυρης από 

οποιαδήποτε αιτία. Η ευθύνη βαρύνει αποκλειστικά τους ίδιους τους συμμετέχοντες στην 

εμποροπανήγυρη. 

10. Ειδικότερα για τον ανάδοχο εγκατάστασης και λειτουργίας των ψυχαγωγικών παιγνίων ισχύουν 

τα κάτωθι : 

α. Ο ανάδοχος που θα προκύψει για την δραστηριοποίηση στο οριοθετημένο χώρο διεξαγωγής 

ψυχαγωγικών παιχνιδιών θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και αστικά έναντι του 

προσωπικού που θα απασχολεί στις εγκαταστάσεις του, των πελατών που θα τις χρησιμοποιούν 

και παντός τρίτου για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί σε αυτές ή εξαιτίας αυτών καθ΄ 

όλη τη διάρκεια της εμποροπανήγυρης, καθώς και κατά το χρόνο εγκατάστασης και 

απεγκατάστασης των διαφόρων μερών και εν γένει τεχνικών εγκαταστάσεών του και θα είναι 

σε περίπτωση ατυχήματος αποκλειστικά υπεύθυνος για την καταβολή αποζημιώσεων. 
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β. Τα επιτρεπόμενα ψυχαγωγικά παίγνια εγκαθίστανται με ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου, τον 

οποίο επίσης βαρύνει η δαπάνη σύνδεσης και κατανάλωσης του ηλεκτρικού ρεύματος για τη 

λειτουργία τους 

γ. Ο Δήμος Καστοριάς απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη για κάθε ζημία που πιθανόν προκληθεί 

από υπαιτιότητα του αναδόχου, και η οποία ζημία θα πρέπει να αποκαθίσταται άμεσα με 

ενέργειες και δαπάνη του τελευταίου. 

11. Περιπτώσεις που τυχόν προκύψουν και δεν αναφέρονται στον Κανονισμό, θα καλύπτονται από 

τους σχετικούς Νόμους, Διατάγματα και Υπουργικές Αποφάσεις. 

 

Άρθρο 11 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ 

Η διοργάνωση της θρησκευτικής εμποροπανήγυρης της Κοινότητας Μεσοποταμίας συνιστά ένα 

σύνθετο έργο που πρέπει ο Δήμος Καστοριάς να διαχειρισθεί με προσοχή, υπευθυνότητα και 

σοβαρότητα ώστε να επαληθευτούν οι προσδοκίες για υψηλής ποιότητας οργάνωση και απόδοση. 

Για το λόγο αυτό θα συγκροτείται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έπειτα από εισήγηση του 

αρμόδιου Αντιδημάρχου, τριμελής Επιτροπή Διαχείρισης της Εμποροπανήγυρης, με αρμοδιότητα: 

1. Την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης του έργου, το οποίο θα 

προσδιορίζει όλες τις παραμέτρους, θα θέτει συγκεκριμένους στόχους και κριτήρια επιτυχίας, θα 

αναλύει κινδύνους, θα προβλέπει σενάρια διαχείρισης κρίσεων, θα επιμελείται των ενεργειών 

επίλυσης προβλημάτων και αντιμετώπισης περιπτώσεων που τυχόν προκύψουν και δεν 

αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό. 

2. Την εκτέλεση όλων των απαραίτητων ενεργειών για την εξασφάλιση της παρουσίας της 

Πυροσβεστικής Υπηρεσίας καθώς και της Ελληνικής Αστυνομίας, ώστε να διευθετείται η 

κυκλοφορία και η στάθμευση των οχημάτων, καθ΄ όλη τη διάρκεια της εμποροπανήγυρης. 

3. Τη μέριμνα για την εκτέλεση ενεργειών εγκατάστασης πινακίδων ενημέρωσης-ανακοινώσεων 

και πληροφοριακών στοιχείων κτλ. από τα αρμόδια τμήματα του Δήμου. 

4. Τον συντονισμό των αρμόδιων για κάθε ζήτημα υπηρεσιών του Δήμου για τη διευθέτηση των 

τεχνικών ή άλλων απαιτήσεων εγκατάστασης των πωλητών, λειτουργίας της αγοράς και 

επίλυσης έκτακτων λειτουργικών ζητημάτων. 

5. Την εν γένει ενημέρωση των συμμετεχόντων στην εμποροπανήγυρη. 

 

Άρθρο 12 

Ο κανονισμός αυτός συντάχθηκε για την εύρυθμη λειτουργία της θρησκευτικής εμποροπανήγυρης 

της Κοινότητας Μεσοποταμίας και υπερισχύει κάθε άλλης αντίθετης με αυτόν διάταξης. 

Η ισχύς του κανονισμού αυτού είναι υποχρεωτική για όλους γενικά τους συναλλασσόμενους. 

 

Γενικές  διατάξεις 

Προϋπόθεση έκδοσης της άδειας συμμετοχής είναι η καταβολή του τέλους αυτής. 

Η άδεια συμμετοχής δεν εκδίδεται αν δεν υφίσταται Δημοτική Ενημερότητα από την Ταμειακή 

Υπηρεσία του Δήμου Καστοριάς. 

Η άδεια χορηγείται για συγκεκριμένο χώρο και θέση. 

Η συμμετοχή στην Παραδοσιακή Εμποροπανήγυρη Καστοριάς του Δήμου Καστοριάς συνεπάγεται 

και ανεπιφύλακτα την αποδοχή όλων των όρων του παρόντος Κανονισμού. 

Περιπτώσεις που τυχόν προκύψουν και δεν αναφέρονται στον Κανονισμό, θα καλύπτονται από τους 

σχετικούς Νόμους, Διατάγματα και Υπουργικές Αποφάσεις. 
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Η παρούσα τροποποιεί την υπ’ αριθ. 20/2018 προγενέστερη απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και 

ισχύει μέχρι την τροποποίηση ή την κατάργησή της. 

 

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό : 128/22  

……………………………………………………………………………………………………………... 

 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται, όπως ακολουθεί:  

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

 

Κίμων Μηταλίδης 

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

 

Ν. Κατσιαμάκη 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Σ.Φουλιράς, Ν.Αλεξανδρίδης, Δ.Στυλιάδης, 

Κ.Τσανούσας, Α.Ρήμος, Λ.Ζήσης, Θ.Λιάμης, 

Χ.Φιλίππου, Ι.Σαλβαρίνας, Α.Φούκη - Λιάμη, 

Α.Σπύρου, Β.Μπότσαρης Κ.Σαββουλίδου, 

Χ.Λέκκος, Χ.Παπαδοπούλου, Δ.Δημηρόπουλος, 

Α.Ταμήλιας, Α.Ευαγγέλου, Κ.Παύλου, Α.Δούφλια,  

Α.Αθανασίου. 

Χ.Κουράκλη – Πρόεδρος Σ. Κ. Καστοριάς 

Π.Σπαθόπουλος – Πρόεδρος Κ. Αυγής 
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